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MỞ ĐẦU 

 

Phân tích kích hoạt neutron (NAA) là một kỹ thuật hạt nhân được sử dụng để 

xác định hàm lượng đa nguyên tố trong rất nhiều loại mẫu. Hầu hết các nguyên tố 

trong bảng hệ thống tuần hoàn có thể được xác định tại mức hàm lượng rất thấp 

(thường ở mức hàm lượng mg/kg với khối lượng mẫu đem phân tích chỉ khoảng 

100 mg). Mẫu được kích hoạt bởi các neutron, thông thường các neutron này được 

tạo ra từ lò phản ứng nghiên cứu. Sau khi bắt một neutron, hạt nhân trong mẫu trở 

thành trạng thái không bền, được gọi là hạt nhân phóng xạ. Sự phân rã của đồng vị 

phóng xạ thường được kèm theo sự phát ra một hoặc nhiều tia gamma đặc trưng. Các 

tia gamma này có thể được xác định bằng đầu dò bán dẫn với độ phân giải năng lượng 

tốt. Trong phổ gamma, năng lượng của một đỉnh chỉ ra nguyên tố hiện diện trong mẫu 

và diện tích của một đỉnh cho phép định lượng nguyên tố hiện diện trong mẫu. 

Phân tích kích hoạt neutron lặp vòng (CNAA) là một kỹ thuật bổ sung trong 

phương pháp NAA để xác định các nguyên tố thông qua các hạt nhân phóng xạ có 

thời gian bán hủy ngắn (T1/2 < 10 phút). Kỹ thuật CNAA cho thấy nhiều ưu điểm: 

(1) Cải thiện đáng kể giới hạn phát hiện (LOD) (2) Độ lặp lại của phép phân tích 

được cải thiện; (3) Thời gian phân tích nhanh, do đó tăng năng suất phân tích, tiết 

kiệm chi phí; (4) Dễ quản lí an toàn phóng xạ của mẫu sau khi đo vì hoạt độ của các 

đồng vị sống ngắn nhanh chóng rã hết. 

Hiện nay, kỹ thuật CNAA theo phương pháp chuẩn hóa k0 trên lò phản ứng 

hạt nhân Đà Lạt (LPUDL) được nghiên cứu và áp dụng thông qua đề tài cấp bộ 

“Nghiên cứu phát triển một số kỹ thuật mới và nâng cao khả năng tự động hóa của 

phân tích kích hoạt neutron trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt” do tiến sĩ Hồ Mạnh 

Dũng làm chủ nhiệm. Bên cạnh đó, phần mềm k0-IAEAcũng đã được nâng cấp để 

áp dụng cho CNAA. 

Đề tài này được đặt ra nhằm nghiên cứu áp dụng phần mềm k0-IAEAcho 

CNAA trên LPUDL, với hai lý do chính: (1) CNAA đã được nghiên cứu áp dụng 

trên LPƯ Đà Lạt thông qua hệ chuyển mẫu khí nén kênh 13-2/TC. (2) Phần mềm 

k0-IAEAvừa được nâng cấp chức năng xử lý phổ lặp vòng. Vì vậy, việc nghiên cứu 

áp dụng phần mềm k0-IAEA cho CNAA là cần thiết trong qui trình CNAA trên 

LPUDL  
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Phần I. T ng quan 

I.1. Giới thi u kỹ thuật phân tích kích hoạt neutrong lặp vòng (CNAA) 

Phân tích kích hoạt lặp vòng (CAA) là một phương pháp phân tích kích hoạt 

các nguyên tố có trong mẫu qua các quá trình chiếu, rã, đo mẫu sau đó lặp lại quá 

trình một cách tuần hoàn để cuối cùng thu được phổ tích lũy từ chương trình tích 

lũy phổ của tác giá M.Blaauw. Phổ tích lũy thu được có tỷ số hoạt độ của nguyên tố 

quan tâm trên nền matrix được cải thiện. Trong CNAA thời gian thực hiện ngắn do 

đó tăng khả năng phân tích số lượng mẫu trong một thời gian nhất định, tiết kiệm 

chi phí. Điển hình là khi phân tích nguyên tố có các đồng vị sống dài của các 

nguyên tố như 
75

Se (120 ngày), 
46

Sc ( 84 ngày), 
110m

Ag ( 250 ngày) và 
181

Hf ( 

45ngày), để đạt được độ nhạy mong muốn yêu cầu điều kiện chiếu thời gian chiếu, 

rã, đo dài từ vài giờ tới vài ngày làm giảm khả năng cạnh tranh với các phương 

pháp khác. Tại LPUDL đã được trang bị và nâng cấp hệ chuyển mẫu khí nén nhanh 

kênh 13-2/TC phục vụ cho kỹ thuật CNAA cho việc phân tích các nguyên tố thông 

qua các đồng vị có thời gian bán rã ngắn. Hệ này cho phép thực hiện các phép chiếu 

ngắn từ vài giây đến vài chục giây, thời gian vận chuyển mẫu từ vị trí chiếu tới vị trí 

đo là ba giây và đã được tự động hóa khi chiếu, đo mẫu tự động.   

(k0-CNAA) áp dụng phương pháp chuẩn hóa k-zero để xác định hàm lượng 

các nguyên tố trong mẫu. So với phương pháp tương đối và phương pháp chuẩn đơn 

thì phương pháp k0 có một số ưu điểm như linh hoạt khi thay đổi điều kiện chiếu và 

đo do hệ số k0 độc lập với hai điều kiện trên và chỉ phụ thuộc vào bản chất hạt nhân 

của nguyên tố cần phân tích, không cần sử dụng mẫu chuẩn chiếu kèm, đồng thời có 

thể phân tích đa nguyên tố và phù hợp để máy tính hóa. Nhìn chung, để áp dụng 

phương pháp k0-CNAA có hai công việc chính là xác định các thông số phổ neutron 

của kênh chiếu mẫu và đo hiệu suất ghi tuyệt đối của đầu dò. 

Trong CNAA cần phải lựa chọn điều kiện thực nghiệm tối ưu cho một nhóm 

nguyên tố nào đó bao gồm thời gian chiếu, rã, đo và số lần lặp thực nghiệm. Trong 

lúc chiếu với thời gian ngắn, ngoài các đồng vị sống ngắn được tối ưu thì còn chịu 

sự ảnh hưởng nền matrix phức tạp của các đồng vị sống dài có hàm lượng cao trong 

nhiều loại mẫu khác nhau và do hoạt độ ban đầu lớn gây nên thời gian chết cao 

(>20%) ảnh hưởng tới ghi nhận số đếm và sai số. Trong phần mềm k0-IAEA đã đề 
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cập đến việc hiệu chỉnh thời gian chết bằng phương pháp Zero Deadtime của hãng 

ORTEC [9] giúp cải thiện vấn đề này.  

Trên một số nước phát triển, các lĩnh vực áp dụng cho NAA nói chung với 

CNAA nói riêng là vô cùng rộng rãi [4] như khoa hoc môi trường là quan trắc, kiểm 

soát ô nhiễm môi trường, đặc biệt là quan trắc ô nhiễm không khí để xác định tỉ lệ 

và thành phần các nguyên tố như P, F, Sc, Ag, As,V trong các aerosol. Trong y học, 

sinh học, nhân chủng học và tội phạm, phương pháp cung cấp một công cụ mạnh để 

phân tích các nguyên tố có hàm lượng vết và siêu vết từ 0.01ppm-vài ppm như: Se, 

F, O, As. Các loại mẫu thường được chọn để đem phân tích bao gồm: máu, nước 

tiểu, móng tay, tóc, xương, răng… Trong lĩnh vực địa chất, khoa học vật liệu, khảo 

sát địa chất thì đánh giá hàm lượng các nguyên tố quan tâm lẫn nguyên tố hiếm có 

trong vỏ trái đất khi giới cho hạn đo rất thấp cho các nguyên tố như: O, Si, Sc, Al, 

Ag, Au, Rh, Hf, Pb, U; hay lĩnh vực vật liệu bán dẫn cũng được áp dụng để xác 

định độ tinh khiết của vật liệu. Ngoài ra, phương pháp phân tích kích hoạt còn được 

áp dụng nhiều trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng. Hầu hết các nguyên tố vết, vi 

lượng và đa lượng đi vào cơ quan tế bào của con người thông qua thức ăn, vì thế 

phương pháp thường được sử dụng thường xuyên cho mục đích phân tích hàm 

lượng các nguyên tố độc và nguyên tố dinh dưỡng trong thức ăn, đồ uống và chỉ ra 

giới hạn tối đa cho phép đối với các nguyên tố độc hại cũng như mức cung cấp đầy 

đủ đối với các nhóm nguyên tố dinh dưỡng đối với con người. Điển hình như xác 

định hàm lượng Se [3] trong mẫu sinh học thông qua đồng vị 
77m

Se ( T1/2= 17s).  

Bảng 1.1: Số liệu hạt nhân các nguyên tố được đo bằng CNAA neutron nhiệt và trên 

nhiệt cho các đồng vị có T1/2<100s [4] 

 

file:///C:/Users/HELLO/Dropbox/K0-IAEA%20for%20CNAA/Tai%20Lieu%20Thinh/New%20folder/1.mo%20dau%20va%20tong%20quan.docx%23_Tài_liệu_tham
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I.2. Lý thuy t kỹ thuật CNAA 

Đi từ lý thuyết NAA, mẫu khi được chiếu sẽ xảy ra hai quá trình đồng thời 

đó là sự tạo thành của các hạt nhân mới và sự phân rã của các hạt nhân phóng xạ, 

khi đó phương trình kích hoạt phóng xạ cơ bản là:  

)(
)(

io

i tNN
dt

tdN
   (1.1) 

Với N0  là số hạt nhân bia ban đầu 

  là thông lượng neutron (n/cm2/s) 

σ là  tiết diện của phản ứng hạt nhân (cm
2
) 

λ là hằng số phân Rã (1/s) 

N(t) là số hạt nhân phóng xạ tại thời điểm ti 

Nghiệm của phương trình vi phân trên là  

)1()( ito
i e

N
tN





 


 
(1.2) 

Sau 1 thời gian rã td số hạt nhân còn lại là 

    
di tto

di ee
N

ttN




 
 ).1(),(        (1.3) 

Số đếm (D1) detector ghi nhận được trong khoảng thời gian đo (tc ) khi xét 

tới hiệu suất ghi đỉnh của detector (  p ) và hệ số phân nhánh đỉnh gamma (I) được 

tính theo tích phân sau: 





 )1(

..... 001

cc

c

t

pc

t

o

t

p

e
INdteIND


 

     (1.4) 

Xuy ra : )1()1(
....

1
cdi tttpo

eee
IN

D








 

(1.5) 

Đặt )1( iteS


 : là hệ số hiệu chỉnh thời gian chiếu 

dt
e


=D : là hệ số hiệu chỉnh thời gian rã 




c

t
e

c





1

 :là hệ số hiệu chỉnh thời gian đo 
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Từ đó :  D1=N0.R.I.  p.S.D.C  

Với R là tốc độ phản ứng 

Trong lí thuyết NAA thì phương trình 1.5 là phương trình cơ bản cho việc 

ghi nhận số đếm từ detector. Ta thấy số đếm ghi được trong phương trình 1.5 phụ 

thuộc vào thời gian chiếu, rã, đo. Nếu thời gian chiếu mẫu nhỏ hơn nhiều so với 

thời gian bán rã của đồng vị tạo thành, tức ti<<T1/2 thì : 

)1( iteS


 ~ λti 

Như vậy hoạt độ của sẽ tăng tuyến tính với thời gian chiếu. Tuy vậy, hệ số hiệu 

chỉnh thời gian chiếu bị thay đổi như sau: 

ti=1T1/2 thì S=1-e
-ln(2)

~0.5 

ti=2T1/2 thì S=1-e
-2ln(2)

~0.75 

ti=3T1/2 thì S=1-e
-3ln(2)

~0.875 

ti=4T1/2 thì S=1-e
-ln(2)

~0.9375 

ti=5T1/2 thì S2=1-e
-ln(2)

~0.9688 

Nếu tiếp tục kéo dài thời gian kích hoạt ti >> T1/2 thì S → 1 do đó S đạt giá trị 

bão hòa. Việc lựa chọn thời gian chiếu tối ưu sẽ có lợi về mặt thời gian lẫn hiệu quả 

kinh tế.  

Thời gian rã là khoảng thời gian từ lúc kết thúc chiếu tới lúc bắt đầu đo như 

vậy nếu đối với các phép chiếu ngắn thời gian chiếu từ vài giây cho tới vài phút thì 

thời gian rã càng ngắn thì D càng lớn càng có lợi khi không bị mất nhiều số đếm.  

   Tương tự đối với thời gian đo, lựa chọn thời gian đo phù hợp cho đối tượng 

cần phân tích cần được lựa chọn và tính toán trước mỗi quá trình thực nghiệm là cần 

thiết cho kết quả tối ưu thí nghiệm. Nói tóm lại để tối ưu số đếm và thực hiện một 

cách khoa học, tiết kiệm chi phí, thời gian thì cần phải tính toán đưa ra chu kì đo 

hợp lí bao gồm thời gian chiếu, rã, và đo cho từng đối tượng phân tích. 

 Phƣơng pháp kích hoạt notron lặp vòng CNAA. 

Từ Hình 1.1 mô tả nguyên lý kỹ thuật CNAA. Quá trình chiếu, rã, đo được 

thực hiện nhiều lần. Đối với mỗi lần chiếu, chu kì ( T) tương ứng cho mỗi vòng lặp 

là tổng thời gian của ti, td, tc, tw. Với ti là thời gian chiếu, td là thời gian rã là thời 

gian giữa lúc kết thúc chiếu và bắt đầu đo, thường là thời gian chuyển mẫu từ vị trí 
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chiếu tới vị trí đo, tc là thời gian đo và tw là thời gian đợi là thời gian giữa lúc kết 

thúc đo và lúc bắt đầu chiếu 

Hình 1.1: Mô tả nguy n lí kỹ thuật CNAA 

Tại chu kì đầu tiên detecto ghi nhận được số đếm tương ứng với phương 

trình 1.5 . Đối với các chu kì tiếp theo, số đếm từng chu kì ghi được trên detector 

được trình bày như sau :  

Chu kì thứ nhất:   )1()1(
....

1
cdi ttto eee

IN
D





 
  

Trong chu kì thứ hai, số đếm bằng số đếm chu kì thứ nhất cộng với phần còn 

lại sau khi chiếu một phần từ chu kì thứ nhất. Được miêu tả như sau:    

Chu kì thứ hai: )1(1112

TT eDeDDD     

Đối với chu kì thứ ba, số đếm tích lũy có được từ chu kì thứ hai và số hạt 

nhân bia có ở phần còn lại sau khí chiếu lần hai. 

Chu kì thứ ba: )1( 2

13

TT eeDD     

Tương tự cho số lần lặp n, tổng quát ta có:  

Chu kì thứ n: )....1( )1(32

1

TnTTT

n eeeeDD     

Khi đó tổng số đếm ghi được từ chu kì thứ 1 tới chu kì thứ n hay còn được 

gọi là số đếm tích lũy Dc, ta có: )...1( )1(2

1 11

TnTTnn

n

nn

n nc eeeDDD  






   

Với tổng của cấp số nhân có công bội 
Te =q  

Khi đó : T

Tn
TnTT

e

e
eee
















1

)1(
...1 )1(2
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Do đó:  

 

 

 

 
 

1

)1(

1

...1(
1
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1

)1(
1

)1(
1

1

)1(

1

)1(21

321

1 1

1

1

1

1

1
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TnT

T

TnTTT

T

TnTTT

T
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T
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n T

Tn
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e
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e

D

eeeen
e

D

eeeen
e

D

e
e

D

e
e

D

e

eD
D



























 

Thay D1 vào phương trình trên ta được 

 
  

1

)1(

1
).1.().1.(

....
2





























T

TnT

T

tttpo

c

e

ee

e

n
eee

IN
D cdi












 

Thay các vế ta có:  ........ cpoc FCDSIND   
(1.6) 

Hoặc  ....... cpoc FCDSIRND   
(1.7) 

Như vậy, số đếm tích lũy cho các vòng lặp có được từ phương trình 1.7  là 

phương trình cơ bản cho phương pháp CNAA.  

Với 
 

 
1

)1(

1
= F

2c


















 



 T

TnT

T
e

ee

e

n






được gọi là hệ số tích lũy phụ thuộc chủ yếu 

vào số vòng lặp n và chu kì T.  

Tính hàm lƣợng theo CNAA 

Tốc độ phản ứng theo quy ước Hogdhl 

  00 IGGR eethth 
 

(1.8) 

Trong đó: Gth , Ge là hệ số hiệu chỉnh tự che chắn neutron nhiệt và trên nhiệt 

th , e  là thông lượng neutron nhiệt 

0 là tiết diện neutron tại vận tốc 2200m.s
-1

 

 0I  là tiết diện tích phân cộng hưởng của phân bố thông lượng neutron trên nhiệt 

không tuân theo quy luật 1/E 
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Thay tốc độ phản ứng theo Hogdhl 1.8 vào 1.7 ta được 

 ].[ ...... 00  IGGFCDSIND eeththcpoc                                    (1.9) 

Thay 
M

Nw
N A..

0


  vào pt 1.9 ta được: 

 ].[ ......
..

00 


IGGFCDSI
M

Nw
D eeththcp

A
c     (1.10) 

Trong đó:  

w là khối lượng của nguyên tố trong mẫu; với w=ρ.W; với ρ là hàm lượng của 

nguyên tố đó và W là khối lượng của mẫu. 

θ là độ giàu đồng vị của nguyên tố đó 

M là khối lượng Mol g/mol 

NA là hằng số Avogadro 6,02.10
23

 mol
-1

 

Xuy ra, hàm lượng nguyên tố tính theo phương pháp  CNAA cho n vòng lặp là: 

 

    
  peeththAc

c

IGGIN

M

FWCDS

D




1
.

][

1
.

..
.

.... 00 
      (1.11) 

Áp dụng phƣơng pháp chuẩn hóa k0 cho CNAA 

Từ 1.11,  nhân biểu thức vế phải cho
e

e




 và thay 

0

0
0

)(
)(






I
Q  , ta được biểu thức 

  petheAc

c

QGfGIN

M

FWCDS

D




1
.

]...[

1
.

...
.

.... 00 
     (1.12) 

Trong đó :

 e

thf



 được gọi là tỉ số cadmi 

Trong thực tế người ta dùng thông số
0

0
0

)(
)(






I
Q  vì Q0 được xác định bằng thực 

nghiệm chính xác hơn I0 và σ0 . 

Trong đó: 
0

0

0.429 0.429
( ) (1 )

(2 1)r Cd

Q
Q eV

E E



 





 

  

rE là năng lượng cộng hưởng hiệu dụng (eV); 

CdE  là năng lượng cắt cadmium bằng 0,55 eV; 
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 là hệ số biểu diễn độ lệch phân bố phổ neutron trên nhiệt khỏi quy luật 1/E, gần 

đúng ở dạng 1/1 E ; 

Áp dụng cho một lá dò (kí hiệu: m) được chiếu kèm mẫu trong lò phản ứng, lá dò 

vàng được dùng để xác định thông lượng neutron nhiệt, ta có hàm lượng của lá dò 

được xác định bằng: 

  mQGfGIN

M

WCDS

D

pmemthemAm

c
m

,

1
.

]...[

1
.

...
.

... 0,,0 


































                     (1.13) 

Lập tỉ số 1.12 / 1.13, với mmm Ww .  và rút gọn ta được 

         
 

  p

p

eth

mmemth

m

mmm

m

c

c

c

m

QGfG

QGfG

IM

IM

CDSw

D

FWCDS

D














,
.

]..[

]..[
.

...

...
.

...

....

0

,0,,

0

,0

























          (1.14) 

Hệ số k0 được định nghĩa: 
mmma

aaam

m
IM

IM
ak

,0

,0

,0
..

...
)(




  là tổ hợp các hằng số hạt 

nhân của nguyên tố phân tích và lá dò và thường đã được xác định bằng thực 

nghiệm. Kí hiệu k0,m(a) có nghĩa cho nguyên tố cần phân tích “a” đối với lá dò “m” 

Hế số k0 [10] được xác định bằng thực nghiệm dựa theo phương pháp “chiếu trần” 

kèm lá dò Au  như sau: 

ap

Aup

aaeath

AuAueAuth

Au

a
Au

QGfG

QGfG

A

A
ak

,

,

,0,,

,0,,

,0 .
)(..

)(..
.)(












  

Thay k0,m (a) vào lại biểu thức 1.14, ta được: 

     
 

  ap

p

aaeath

mmemth

m

mc

c

ac

c

m

QGfG

QGfG

ak

FCDSw

D

FWCDS

D

,,0,,

,0,,

,0

,
.

]..[

]..[
.

)(

1
.

....

....






































  

(1.15) 

Biểu thức 1.15 mô tả cách tính hàm lượng của nguyên tố phân tích trong mẫu 

cho phương pháp k0–CNAA. Để xác định hàm lượng phân tích theo phương pháp 

k0-CNAA cần phải xác định hai thành phần quan trọng trong biểu thức bằng thực 

nghiệm đó là thông số phổ neutron tại vị trí kích hoạt và hiệu suất ghi tuyệt đối của 

detector. 
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I.3. Phần mềm k0-IAEA cho CNAA 

I.3.1. Lịch sử phát triển của phần mềm k0-IAEA 

Trong năm 1992, một gói phần mềm mang tên KEYZERO/SOLCOI đã được 

giới thiệu mang tính thương mại bởi tập đoàn DSM Research (Hà Lan) dưới sự cố vấn 

khoa học của hai cha đẻ phương pháp k-zero là F.De Corte và A. Simonits. Do phần 

mềm này còn bán với giá khá đắt và còn tồn tại 1 số khiếm khuyết [11] nên một số 

phòng thí nghiệm đã tự thiết kế phần mềm dựa vào các kết quả và kỹ thuật k0-INAA. 

Sự cần thiết về sử dụng chung một phần mềm được đặt ra cho các nước thành viên với 

chung các số liệu hạt nhân dẫn tới sự phát triển và xây dựng phần mềm k0-IAEAđược 

Menno Blaauw và Marcio Bacchi xây dựng theo yêu cầu của IAEA. Phần mềm này 

không mang tính thương mại và được cung cấp miễn phí của IAEA từ năm 2005 qua 

các phiển bản khác nhau và được cập nhật mới nhất là phiên bản k0-IAEA V.8 được sử 

dụng cho mục đích áp dụng k0-CNAA trên phần mềm k0-IAEA. Phần mềm đi kèm có 

các file hướng dẫn hỗ trợ người dùng cài đặt trên máy tính với hệ điều hành Window. 

Hiện tại phiên bản V.8 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, đánh giá và sửa đổi do vậy 

phiên bản V.8 chưa được công bố tại đường dẫn trên. 

Phần mềm thực hiện nhiều chức năng, một số chức năng chính được sử dụng 

thường xuyên trong phương pháp NAA như chức năng đọc phổ từ phần mềm 

Gamma Vision, Genies 2k, chuẩn năng lượng, chuẩn độ phân giải, chuẩn hiệu suất 

detector, biên dịch thông số phổ neutron, tính diện tích đỉnh tự động, sau đó tính ra 

được hàm lượng, giới hạn đo, độ lặp lại của các nguyên tố dựa vào phô đo và báo 

cáo kết quả tính được. Ưu điểm chính của phần mềm là thân thiện với người dùng 

khi cho phép chuẩn hiệu suất detector trong chương trình sử dụng giải thuật Monte 

Carlo cho phép biến đổi đường cong hiệu suất từ hình học đo này sang hình học đo 

khác mà không cần phải đo trên nhiều khoảng cách khác nhau. Phần mềm k0-IAEA 

là một công cụ tốt cho đào tạo đội ngũ hoặc sinh viên trong lĩnh vực NAA dựa vào 

phương pháp chuẩn hóa k-zero. 

I.3.2. Các chức năng chính của phần mềm k0-IAEA cho CNAA 

Khi cài đặt hoàn thành phần mềm k0-IAEAsẽ có giao diện chính như Hình 

1.2. 
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Hình 1.2: Giao diện ban đầu của phần mềm k0-IAEA 

Nhìn chung giao diện khá đơn giản, dung lượng nhỏ do vậy không chiếm 

nhiều bộ nhớ và cồng kềnh khi sử dụng. Khi sử dụng k0-IAEAcho CNAA cần cập 

nhật Version.8 vào thư mục “C:\Program Files\k0_IAEA” để sử dụng.  

 

 

Hình 1.3: Cách tổ chức trong phần mềm k0-IAEA 

Phần tiếp theo sẽ đi vào một số menu chính khi sử dụng phần mềm k0-

IAEAcho CNAA. 

Menu “File” với các lệnh liên quan tới khởi tạo dự án mới, mở dự án đã có 

và báo cáo kết quả.  
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- Lệnh File/new: tạo 1 dự án phân tích CNAA mới 

- File/Report: báo cáo kết quả phân tích dưới dạng file txt 

Menu “Edit”: Chỉnh sửa thông tin về nhóm mẫu cần phân tích 

- Edit/series database: chỉnh sửa thông tin chiếu, đo, đóng gói, khai báo mẫu. 

- Edit/read series data from tab-separated text file: Đọc file input cho chức 

năng CNAA. 

- Edit/permanent database: khai báo  tất cả thông tin cơ bản liên quan tới hệ 

chiếu bao gồm ϕth, ϕf , f, alpha. Tiếp theo là khai báo mẫu chuẩn, cầu hình detecto. 

Quá trình thông tin này đều quan trọng ảnh hưởng tới kết quả phân tích khi biên 

dịch mẫu sau này. 

- Edit/ select sample: Chọn mẫu trong danh sách mẫu 

- Edit/ map fluxes: Áp dụng thông lượng neutron của lá dò hoặc mẫu đặt 

trước lên lá dò hoặc mẫu tiếp theo. Điều này sẽ cho ta thấy được sự thay đổi thông 

lượng neutron theo thời gian. 

- Edit/ interpret selected sample: Chức năng biên dịch mẫu được chọn. Có 

thể là phân tích thông lượng trên lá dò hoặc hàm lượng nguyên tố trong mẫu. 

 Menu  “Spectrum analysis”: Liên quan tới việc xử lí phổ 1 cách tự động từ 

chương trình và thuật toán, bao gồm các chức năng theo thứ tự khi làm việc là: 

- \Perform peak search: tìm đỉnh trong phổ tự động 

- \List of detected peaks: liệt kê các đỉnh năng lượng được tìm thấy. Trong 

danh sách đỉnh này, có các chức năng thêm, sửa, xóa đỉnh trên phổ. 

- \Calibration: bao gồm \fit calibration peaks: fit đỉnh tự động, \Energy 

calibration: chuẩn năng lượng tự động, \FWHM calibration: chuẩn độ rộng đỉnh tự 

động. Bước này chỉ cần được áp dụng cho việc chuẩn năng lượng và độ rộng đỉnh ở 

phổ đầu tiên và áp dụng cho các phổ còn lại.   

- \Analyze all peaks: Tính diện tích đỉnh. 

- \Modify estimate and fit again: danh sách các đỉnh của phổ được sẽ được 

fit và tính diện tích của các đỉnh có trong phổ. Người phân tích cũng có thể thêm, 

sửa, xóa bằng tay trên danh sách đỉnh này. 
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- \Write peak areas to file: bước này cần được thực hiện để kết quả phân tích 

đỉnh bao gồm diện tích đỉnh, năng lượng sẽ được lưu vào file có đuôi là “.k0p”. 

Người dùng xem diện tích đỉnh và năng lượng của file bằng “wordpad”. 

Menu “View”: Xem thông tin về phổ và điều kiện chiếu, đo, các đường cong 

chuẩn năng lượng, độ rộng đỉnh, diện tích đỉnh theo năng lượng..  

- \History: Cho xem các thông tin thời gian chiếu, đo, thời gian chết. 

- \Curves for the spectra: xem lại đường chuẩn năng lượng, độ rộng đỉnh và 

chỉ số z-scores chor các giá trị làm khớp. 

- \Efficientcy curves for the spectra: xem các đường như chuẩn hiệu suất ghi 

detector, tỉ số đỉnh/tổng, tỉ số thoát 1, tỉ số thoát 2 

- \Fitted efficientcy curves: xem đường cong hiệu suất sau khi được làm khớp. 

- \Numerical results: xem kết quả sau khi thực hiện biên dịch phổ. Kết quả có 

thể là thông số phổ đối với các lá dò hoặc hàm lượng nguyên tố đối với mẫu. 

- \Select spectrum of interest: Lựa chọn phổ phân tích trong bộ phổ lặp vòng 

để thực hiện bước phân tích phổ 

Menu “Detector”: Lưu giữ các tập tin về đường chuẩn năng lượng, độ rộng 

đỉnh, hiệu suất ghi, phổ phông.  

- \Efficientcy curves: cho phép nhập file input chuẩn hiệu suất ghi detector 

hoặc export file đường hiệu suất để người phân tích khác có thể sử dụng.  

- \Energy calibration: lưu đường chuẩn năng lượng vào lịch sử của detector. 

Shape calibration: Lưu đường chuẩn độ phân giải vào lịch sử của detector  

- \Background spectra: Lưu phổ phông vào detector.  

Nhìn chung phần mềm k0-IAEAthực hiện đầy đủ các chức năng trong NAA 

nói chung và CNAA nói riêng. Một số chức năng được trình bày tại Bảng 2. 
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Bảng 1.2: Một số chức năng chính trong chương trình k0-IAEAcho CNAA 

STT Ch c năng phần mềm 

k0-IAEA 

Mô tả 

1 Thư viện hạt nhân và hệ 

số k0 

Tập tin chứa thông số hạt nhân và hệ số k0  

2 Chuẩn hóa hệ đo  

 Chuẩn năng lượng Xác định vị trí kênh theo năng lượng và đường 

chuẩn năng lượng cho hệ đo được thực hiện trước 

tiên và lưu vào chức năng detector 

Chuẩn độ phân giải 

 

Xác định đường cong độ phân giải theo năng 

lượng và lưu vào chức năng detector 

Chuẩn hiệu suất Xác định hiệu suất ghi và đường cong hiệu suất tại 

vị trí đo và lưu vào chức năng detector 

Hiệu chuẩn phông Xác định phổ phông để hiệu chỉnh diện tích đỉnh 

tại thời điểm đo và lưu vào chức năng detector 

Nội suy hiệu suất ghi 

detector 

Tính hiệu suất ghi tại các vị trí khác nhau từ 

detector bằng giải thuật Monte-Carlo 

Đường cong đỉnh trên 

tổng  

Độc lập với theo khoảng cách đo được xác định 

một lần cho một detector 

3 Chuẩn hóa thiết bị chiếu  

 Xác định thông lượng 

neutron nhiệt 

Xác định thông lượng neutron nhiệt tại thời điểm 

chiếu nhờ phân tích phổ lá dò 

Xác định Tn Xác định nhiệt độ thông lượng neutron lên lá dò. 

Xác định tỉ số f Xác định tỉ số thông lượng neutron thermal/epi-

thermal 

Xác định hệ số alpha Giá trị α dùng để tính Q0→Q0(α) trong phương 

trình cơ bản 

Thông lượng neutron 

nhanh 

Xác định thông lượng neutron nhanh từ phản ứng 

phân hạch 

4 Hiệu chỉnh hình học đo Tính hiệu suất ghi khi thay đổi khoảng cách  

5 Khảo sát sự biến thiên 

thông lượng trong ống 

chiếu 

Theo dõi thông lượng neutron  

6 Xử lí phổ  

Bằng tay Xử lí từng đỉnh quan tâm trong phổ như fit đỉnh, 

tính diện tích đỉnh. 

 Tự động Xử lí toàn đỉnh trong phổ tự động bằng “Analyze 

all peaks” 

7 Tính sai số, giới hạn phát 

hiện 

Kết quả hàm lượng phân tích có bao gồm sai số và 

giới hạn phát hiện 

 

Việc phân tích áp dụng k0-IAEAtrên LPUDL ngoài những ưu điểm và chức năng 

chính trên thì còn có các mục đích như:  
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 Áp dụng trên 1 phần mềm mang tính chuyên nghiệp, rộng rãi khi được 

nhiều quốc gia cùng sử dụng.  

 Hiểu được về lí thuyết, thực nghiệm của phương pháp chuẩn hóa k0. 

 Làm quen với hệ thiết bị trong kỹ thuật NAA nói chung. 

 Tạo cơ sở hội nhập quốc tế, huấn luyện sinh viên, cán bộ về lĩnh vực ứng 

dụng kỹ thuật hạt nhân. 

I.3.3. Tạo file phổ tích lũy từ các phổ lặp  

Phần mềm k0-IAEAsử dụng cho CNAA là một chức năng mới được nâng 

cấp bởi tác giả M. Blaauw trong trong chuyến viếng thăm Việt Nam thời gian gần 

đây và đang được nghiên cứu áp dụng tại trung tâm vật lý điện tử hạt nhân viện 

nghiên cứu hạt nhân (NRI). Phần mềm k0-IAEAcho CNAA có một số điểm đã 

được bổ sung cho NAA bao gồm:  

1) Chương trình cộng phổ thành phổ tích luỹ có tên “import_spectrum_tst”. 

 

Hình 1.4 : Khai báo cú pháp tích lũy phổ bằng chương trình “import_spectrum_tst”. 
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2) File input thông tin mẫu và điều kiện chiếu, đo cho chương trình k0-IAEA 

File input mặc định “tên file.txt” được “Save As” dưới dạng “Tab delimited”  

từ tập tin Excel chứa thông tin về mẫu, thời gian chiếu, đo vv.. được trình bày trong 

Hình 1.5. Có thể thấy, Hình 1.5 được chia làm bốn phần: 

Phần 1) Phần mô tả mẫu chứa các thông tin như tên số thứ tự mẫu, tên mẫu, 

phân loại mẫu, matrix, báo cáo, hình học, tên chứng nhận.  

Phần 2) Phần đóng gói mẫu bao gồm các mục như ngày và giờ bắt đầu đóng 

gói (thường được chọn vào thời gian trước thời gian chiếu), ngày và giờ mở đóng 

gói (thường được chọn vào thời gian sau thời gian kết thúc chiếu, đo), kí hiệu lọ 

chứa mẫu, khối lượng tổng của lọ chứa và mẫu, độ cao của mẫu trong lọ chứa và 

hướng đo, mỗi hướng đo sẽ có một tên khai báo riêng. Các khai báo này sẽ giúp 

phần mềm thực hiện các hiệu chỉnh liên quan.  

Phần 3) Thông tin về quá trình chiếu bao gồm như ngày và thời gian bắt đầu 

chiếu, ngày và thời gian kết thúc chiếu, vị trí chiếu tại kênh DRR-132 kí hiệu cho 

kênh 13.2 tại LPUDL 

Phần 4) Thông tin về quá trình đo như ngày và  thời gian bắt đầu đo, ngày và 

thời gian kết thúc đo, tên detector đo, tên phổ thu được, tên phổ  lưu  đuôi .k0p là 

file sau khi phổ được xử lí bằng phần mềm, thời gian chết được đặt tại chế độ Zero 

deadtime và hướng đo.   

Bốn phần khai báo trên sau khi nhập bởi người phân tích có thể được thêm, 

sửa, xóa bằng trong phần mềm k0-IAEA trong quá trình làm việc. Vì là thông tin 

input để chương trình đọc và tính toán do vậy khi nhập cần kiểm tra các thông số để 

đảm bảo sự chính xác như ngày giờ, thời gian bắt đầu chiếu, đo và kết thúc. Thời 

gian này, thường được người phân tích lấy từ file phổ “.spc” đối với phần mềm đọc 

phổ Gamma Vision hoặc phổ “.CNF” đối với phần mềm Genies-2k. Khối lượng 

tổng (mg), tên detector đo, khoảng cách đo, hướng đo liên quan tới tính góc khối 

trong thuật toán và số thứ tự mẫu tương ứng với tên mẫu thì phải được sử dụng 

đồng nhất giữa các phần. 
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 Hình 1.5: File Excel chứa thông tin điều kiện thực nghiệm dùng tại kênh 13-2 
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I.4. Thời gian ch t Zero deadtime trong phƣơng pháp CNAA  

I.4.1. Giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh thời gian chết trong đo phổ gamma 

Phần trình bày được tham khảo trong các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần 

mềm Gamma Vision. Một vấn đề quan trong đặt ra trong kỹ thuật CNAA là hiệu 

chỉnh mất số đếm do thời gian chết. Nếu tốc độ đếm của nguồn phóng xạ được đo là 

không đổi qua thời gian hoặc thay đổi không đáng kể thì thời gian chết là nhỏ 

khoảng vài %, khi đó người ta sử  dụng một phương pháp chuẩn để tính thời gian 

sống (TL) là bằng đồng hồ đo thời gian sống (Live time clock LTC) từ máy tính. 

Phương pháp LTC cho tốc độ đếm tại bất kì đỉnh năng lượng nào là: 

LT

Area
R   

Sai số cho tốc độ đếm là :  

L

R
T

Area
  

Nếu tốc độ đếm biến thiên nhanh suốt thời gian đo thì phương pháp đo thời 

gian sống TL bằng LTC không còn chính xác. Phương pháp  hiệu chỉnh số đếm bị 

mất cho trường hợp tốc độ đếm biến thiên mạnh được gọi là Zero Dead Time (ZDT) 

được phát triển bởi ORTEC để giải quyết vấn đề này. Không giống như LTC, 

phương pháp này cố gắng thu nhận toàn bộ tín hiệu đến detector mà không có thời 

gian chết hay thời gian chết bằng 0 cho hệ đo. Có hai sự khác biệt cơ bản của phổ 

xử lí bằng phương pháp LTC và phương pháp ZDT là: Trong phương pháp LTC, 

chương trình sẽ hiển thị phổ thông thường và %DT. Trong khi đó, phổ xử lí bằng 

phương pháp ZDT chỉ có thời gian thực TR hiển thị lên chương trình . 

Khi mẫu được kích hoạt tại lò phản ứng hạt nhân, các hạt nhân có thời gian 

bán rã ngắn sẽ có tốc độ đếm ban đầu cao, và các hạt nhân có thời gian bán rã dài sẽ 

có tốc độ đếm thấp hơn. Trong kỹ thuật CNAA, vào thời điểm kết thúc chiếu và đo 

liền thì tốc độ đếm cao là nguyên nhân gây nên %DT cao, dẫn đến kết quả bị mất đi 

một lượng số đếm nhất định. Vì vậy, hệ đo phải bù lại lượng số đếm bị mất bằng 

cách tăng thời gian đếm. Tuy nhiên, khi tăng thời gian đếm tại thời điểm đó, tốc độ 

đếm của các đồng vị sống ngắn là thấp và giảm dần, trong khi đó tốc độ đếm của 



19 

các đồng vị sống dài là tăng dần, do vậy điều này sẽ làm biến dạng phổ mong muốn 

do nền compton cao. 

Để giải quyết vấn đề đo tốc độ đếm thay đổi nhanh dành cho việc đo các 

đồng vị sống ngắn thì thuật toán Zero Dead Time của hãng ORTEC đã xây dựng 

một phương pháp hiệu chỉnh thời gian chết để tốc độ đếm thay đổi không đáng kể 

trong các khoảng thời gian đủ ngắn. 

Chương trình đó nằm trong phần mềm có tên Gamma Vision được phát triển 

và nâng cấp từ tháng 4/2000 có thể giải quyết cho bài toán số đếm bị mất do thời 

gian chết bằng việc tính toán trên phổ hiệu chỉnh. Kỹ thuật này cải tiến này được chỉ 

ra có độ chính xác cao trong trường hợp thời gian chết lên 90% khi tốc độ đếm biến 

thiên nhanh suốt thời gian đo [9]. 

I.4.2. Phương pháp hiệu chỉnh số đếm bằng kỹ thuật Zero Dead time 

 

Hình 1.6: Các nguồn gây nên thời gian chết cho một hệ đo 

Gọi TD là tổng thời gian chết, mối quan hệ của TR, TD, TL là :                

TL= TR – TD                                                 (1.16) 

Trong đó TR là thời gian thực cho việc thiết lập thời gian đo bức xạ trên hệ đo.   

TD là tổng thời gian chết, là tổng thời gian mà hệ đo không có khả năng ghi nhận tín 

hiệu. TL là thời gian sống, là khoảng thời gian mà hệ phân tích đa kênh (MCA) có 

thể ghi nhận được bức xạ sau khi tính tới thời gian chết của hệ thống, được tính 

bằng độ lệch giữ thời gian thực và tổng thời gian chết 

Phần mềm Gamma vision thường hiển thị thời gian chết dưới dạng phần trăm 

giúp người làm việc nhận biết được mức độ thời gian chết đã mất. Phần trăm thời 

gian chết, % DT được tính từ 1.16 như sau: 
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%100)1(%100% 
R

L

R

D

T

T

T

T
DT                          (1.17) 

Phƣơng pháp luận cho giải quy t vấn đề  

Việc mất số đếm do thời gian chết người ta phân loại thành hai loại chính 

sau: a) Tốc độ đếm gamma là hằng số theo thời gian cho phổ năng lượng và b) Tốc 

độ đếm thay đổi đáng kể suốt quá trình tích lũy phổ năng lượng 
 

a) Tốc độ đếm không đổi theo thời gian 

Giả sử đỉnh năng lượng quan tâm có thời gian bán rã rất dài so với thời gian 

đo (T1/2 >>TL), như vậy hệ đo sẽ có đủ thời gian cần thiết tích lũy đủ số đếm thống 

kê, khi đó tốc độ đếm và %DT là gần như không đổi suốt thời gian đo. 

Gọi NL là diện tích đỉnh của đỉnh quan tâm trong phổ, khi đó độ lệch chuẩn là: 

LNL N     (1.18) 

Ta có tốc độ đếm thực tại detector khi xét trường hợp đơn giản là bỏ qua sự 

đóng góp của phông : 

L

L
L

T

N
R 

 

(1.19) 

Trong đó RL là tốc độ đếm đúng mà detector ghi nhận cho đỉnh quan tâm khi 

xét tới thời gian chết. Độ lệch chuẩn cho tốc độ đếm RL là: 

L

L

R
T

N
L


 

(1.20) 

Từ 1.19 và 1.20 ta cũng có phần trăm độ lệch chuẩn hay độ lặp lại là: 

LL

R

R
NR

L

L

%100
%100% 




 

(1.21) 

Bảng 1.3: Độ lặp lại từ thống kê đếm  

NL %σRL 

1 100 

100 10 

10,000 1 

1,000,000 0.1 

 

Bảng 1.3 chỉ ra, độ lặp lại phụ thuộc vào số đếm ghi nhận được, với số đếm 

ghi nhận cần trên 10,000 sẽ cho độ lặp lại dưới 1% . 
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Có ba nguyên nhân chính ảnh hưởng tới sai số độ lặp lại của số đếm cho thời 

gian sống. 1) Sai số do thời gian phát xung từ bộ phát xung dao động giữa các nhịp. 

2) Sai số do làm tròn thời gian sống của chương trình. 3) Sai số do thời gian chết. 

Trong 3 nguyên nhân này thì nguyên nhân thứ ba đóng góp sai số nhiều nhất vào độ 

lặp lại của kết quả đo khi % DT rất lớn (Từ 10 cho tới vài chục phần trăm), và 

không đáng kể nếu %DT thấp. Phương pháp ZDT hiệu chỉnh được cho phép đo có 

tốc độ đếm thay đổi nhanh. Phương pháp này được trình bày như sau: 

Tốc độ đ m ít biển đ i theo thời gian: Xét một nguồn đo có tốc độ đếm 

không đổi. Tai cuối thời gian sống TL, là thời gian được thiết lập mà hệ không có 

khả năng ghi nhận thêm tín hiệu, lúc này diện tích đỉnh là Nu, là số đếm chưa hiệu 

chỉnh của đỉnh đó. Tốc độ đếm của đỉnh đó là: 

R

c

L

u

L
T

N

T

N
R        (1.22) 

Với Nc là số đếm đã được hiệu chỉnh, đại diện cho số đếm ghi nhận thực mà không 

có thời gian chết (TD=0). Từ 1.22,  

uu

L

R
c NrN

T

T
N ..      (1.23) 

Với r được đặt là tỉ số thời gian thực cho thời gian sống. 

Độ lệch chuẩn cho Nc là: 
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2

2

2

22
2         (1.24) 

Trong đó : 

uN N
u


2
                (1.25) 

Trong trường hợp, tốc độ đếm của đỉnh phổ quan tâm là nhỏ so với tốc độ 

đếm của tổng phổ thì Pomme [8] đã chỉ ra rằng số hạng thứ hai và thứ ba trong biểu 

thức 1.24 là rất nhỏ, có thể bỏ qua. Vì thế, biểu thức 1.24 đơn giản thành 

uN Nr
c

.22
          (1.26) 

xuy ra u

L

R
uN N

T

T
Nr

c
.                     (1.27) 

Tốc độ đếm ghi được tại detector cho đỉnh quan tâm là  
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R

u

R

c
L

T

rN

T

N
R     (1.28) 

Độ lệch chuẩn cho tốc độ đếm theo TR đã hiệu chỉnh là 

R

u

R

Nc

R
T

Nr

TLc

22






  

(1.29) 

Tốc độ đ m thay đ i đáng kể theo thời gian 

Nếu tốc độ đếm thay đổi đáng kể suốt quá trình ghi nhận phổ thì biểu thức 

1.28 và 1.29 không còn đúng bởi vì thời gian thực và thời gian sống thay đổi dẫn tới 

giá trị r cũng thay đổi suốt quá trình ghi nhận phổ. 

Phương pháp ZDT sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách chia phổ đo thành các 

khoảng thời gian rất ngắn khác nhau dựa trên thời gian thực TR sao cho tốc độ đếm 

tại các khoảng thời gian đó là thay đổi không đáng kể. Khoảng thời gian này thông 

thường được thiết kế bởi nhà sản xuất từ 0.1 đến 1.5ms. 

Sai số của Nc cũng có được từ biểu thức 1.26 theo các khoảng thời gian khác 

nhau. Bộ nhớ của hệ phân tích được chia thành hai phần. Phần thứ nhất chứa phổ được 

đã hiệu chỉnh thời gian chết. Được gọi là “ Phổ hiệu chỉnh ZDT”. Phần thứ hai được 

gọi là “Phổ sai số ZDT ”, cùng thang năng lượng với phổ hiệu chỉnh. Tại mỗi kênh 

năng lượng, sai số của số đếm tại đỉnh năng lượng đó có được bằng cách cộng các số 

trong phổ sai số ZDT lại. 

Để có được độ lệch chuẩn của diện tích đỉnh hiệu chỉnh, gọi E là tổng các sai 

số trong phổ sai số ZDT cùng với kênh năng lượng quan tâm, khi đó độ lệch chuẩn 

hiệu chỉnh theo số đếm là : 

ENC         (1.30) 

Tốc độ đếm tại detector là số đếm đã hiệu chỉnh chia cho thời gian thực:  

R

C

C
T

N
R               (1.31) 

Độ lệch chuẩn theo tốc độ đếm hiệu chỉnh chia cho thời gian thực:  

R

R
T

E
C
          (1.32) 

Do đó phương pháp ZDT cung cấp một giá trị đã hiệu chỉnh theo thời gian 

thực (TD=0), và tìm ra độ lệch chuẩn của NC, thậm chí khi tốc độ đếm và %DT thay 

đổi nhanh suốt quá trinh ghi nhận bức xạ. 
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Phần II. Th c nghi m 

 

II.1. H  kích hoạt lặp vòng trên LPUDL 

Trong những năm gần đây, thông qua dự án tài trợ của IAEA (RER/4/028), 

hệ chuyển mẫu khí nén nhanh tự động (PTS) cho phương pháp INAA dựa vào đo 

các đồng vị sống ngắn tại LPU hạt nhân Đà Lạt tại Hình 2.1. Hệ PTS gồm có 3 phần 

chính: Phần thứ nhất là hai đường ống được làm bằng nhôm dẫn mẫu vào hai vị trí 

kích hoạt tại kêch 13.2 và cột nhiệt (TC) tại vùng hoạt LPU. Phần thứ hai là hệ phổ 

kế HPGe. Phần thứ 3 là các bình áp suất khí nén, đường ống dẫn, thiết bị trượt 

chuyển hướng giúp qui trình chiếu-đo được thực hiện một cách tự động. Hệ PTS 

nạp mẫu  tự động cho chế độ đa mẫu, khi muốn thực hiện chiếu-đo cho nhiều mẫu 

tức là mẫu sau được chuyển vào vị trí chiếu trong khi mẫu thứ nhất đang được đo. 

Trong hệ PTS có các cảm biến quang nhận tín hiệu chính xác theo thời gian giúp hệ 

máy tính ghi nhận và điều khiển quá trình vận chuyển mẫu được đặt tại các vị trí 

riêng trong hệ, mỗi vị trí sẽ có vai trò và nhiệm vụ riêng. 

 

Hình 2.1: Histogram của hệ PTS đặt tại LPU hạt nhân Đà Lạt 
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Bảng 2.1: Mô tả chức năng của các bộ phận chính trong hệ PTS 

Kí hiệu  Tên đầy đủ Chức năng 

Cabin 1, 2, 3 Bình khí nén áp suất vận hành 

tại áp suất 3.1 bar  

Cung cấp khi nén sạch, tạo lực 

đẩy cho mẫu di chuyển trong 

hệ thống và đẩy khí nhiễm bẩn 

ra khỏi hệ. 

SE-1, 2 Buồng nạp mẫu tự động Nạp nhiều mẫu với mục đích 

chiếu, đo liên tục. 

LS1, 2 Loading sample Cấp khí nén nạp mẫu vào vị trí 

chiếu và cấp khí nén để thải 

mẫu sau khi đo. 

D1, D2, D4 Buồng chuyển hướng  Chuyển hướng di chuyển cho 

mẫu tới 2 vị trí chiếu.   

S1, S2, S3 Sensor Optical cảm biến 

quang 

Đo chính xác thời gian chuyển 

mẫu và thời gian rã.   

Kênh cột nhiệt Vị trí chiếu tại LPU   Thông lượng ϕth khoảng 1,2  

10P
11P

 n.cmP
-2P

.sP
-1P

 

Kênh 13-2 Vị trí chiếu tại LPU   Thông lượng neutron nhanh, 

trên nhiệt cao, và ϕth khoảng 

1,2  10P
11P

 n.cmP
-2P

.sP
-1P

 

RU Relief unit – khối lọc Dẫn phần không khí bị kích 

hoạt sau khi chiếu tới bộ lọc 

và chiết ra khỏi hệ. 

SU Separation unit- Dẫn mẫu tới buồng đo hoặc 

đưa mẫu ra khỏi hệ  

PLC Khối điều khiển. Phần mềm NASC đi kèm giúp 

vận hành hệ thống. 

DET Detector HPGe và buồng chì.  Cho phép ghi nhận tốc độ đếm 

cao và biến đổi nhanh sử dụng 

phần mềm ghi phổ Gamma 

Vision. 

DSPEC Pro Khối điện tử xử lý tín hiệu kỹ 

thuật số 

Xử lí tín hiệu lối ra từ 

detector. 
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Nguyên lí vận hành của hệ PTS được trình bày như sau: Đầu tiên khí nén 

cung cấp từ Cabin 1 cho các mẫu được nạp bằng tay hoặc tự động tại SE1 đi vào hệ 

PTS tới D1 dẫn mẫu tới D2. Nhiệm vụ của D2 là chuyển mẫu tới cột nhiệt hoặc 

kênh chiếu 13-2, trên đường tới vị trí chiếu có đặt S1 đối với cột nhiệt và S2 đối với 

kênh 13-2 để đo thời gian chiếu. Sau khi chiếu, mẫu được Cabin 3 cấp khí nén đẩy 

về D2 tới D1, chức năng chính của D1 là dẫn mẫu tới RU qua S3 để đo thời gian rã 

sau đó tới bộ tách SU để tách khí bẩn ra khỏi hệ và cung cấp khí nén sạch từ Cabin2 

chuyển mẫu tới D4. Nhiệm vụ của D4 là chuyển hướng mẫu qua S3 vào buồng chì 

và detecto đề xác định chính xác thời gian đo. Sau khi đo, mẫu được chuyển qua 

trạm LS2 và qua D4 chuyển ra vị trí thải để kết thúc một quá trình làm việc. 

Hệ PTS được áp dụng cho kỹ thuật CNAA tức là quá trình chiếu, rã, đo được 

thực hiện nhiều lần và liên tục. Sau khi kết thúc đo lần một, thay vì mẫu tới LS2 cho 

mục đích thải sau khi đo thì mẫu lại được dẫn tới trạm chuyển mẫu LS1 vận hành 

lại như lần một cho mục đích chiếu, rã, đo nhiều lần.  

II.2. Chuẩn bị lá dò và mẫu chuẩn  

a. Chuẩn bị lá dò 

Ba lá dò vàng Au (M-0.1%Au) lần lượt có khối lượng 4.75mg, 4.02mg, 4.58mg 

được cân chính xác bằng cân phân tích. Khối lượng mẫu được lựa chọn khi xét tới ảnh 

hưởng của thời gian chết vì khối lượng mẫu càng lớn thì thời gian chết càng tăng do 

hoạt độ mẫu cao.  

Bảng 2.2: Các thông số hạt nhân cho phản ứng 197Au (n,γ) Au198 và phản ứng 

27Al(n,γ)Al28 

Đồng vị 

(% độ giàu) 

th(b); 

Iepi(b)*; 
 T1/2  

Năng lượng 

gamma (keV) 

 

Xác suất phát  

(%) 

Au-197 

(100%) 

98.65 ± 0.9 

1550  ± 2.8 

2.6947±0.0003 

(ngày) 
411.8 95.62±0.06 

Al-27 

(100%) 

0.231±0.003 

0.135±0.001 

 

2.245±0.002 

(phút) 
1778.9 100 
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Lá dò vàng có hàm lượng 0.1%, nhôm chiếm 99.9%, đường kính 1cm 

thường được dùng trong phân tích kích hoạt nhờ bốn tính chất quan trọng. Thứ nhất 

vàng là đồng vị 
197

Au bền có độ giàu 100%, ĐVPX của vàng là 
198

Au
 
phát một đỉnh 

năng lượng gamma duy nhất 411.8keV. Thứ hai, vàng có tiết diện bắt neutron nhiệt 

cao (98.65b). Thứ ba, vàng có thời gian bán rã ngắn 2.6947 ngày. Thứ tư, vàng là 

nguyên tố hóa học không bị oxi hóa và đã được thương mại hóa cao.  

Do hàm lượng nhôm từ lá dò vàng cao mà thời gian bán rã của nhôm nhỏ 

hơn nhiều so với thời gian bán rã của vàng, khi kích hoạt cần đợi một thời gian để 

hoạt độ nhôm rã hết khoảng vài phút sau đó mới tiếp tục đo phổ.  

b. Chuẩn bị mẫu chuẩn 

Bảng 2.3: Chuẩn bị mẫu và lá dò cho phân tích tại kênh 13-2 

Stt Tên mẫu/lá 

dò 

Kí hiệu mẫu Matrix mẫu Hình học mẫu Khối lượng 

mẫu (mg) 

1 Al-0.1%Au Au1113 Al-metal Foil 4.75 

2 None BLK-2 None None 4000 

3 NIST-1566b  OT22 Plant leaves Powder/liquid 201.81 

4 Al-0.1%Au Au1119 Al-metal Foil 4.02 

5 NIST-1570a SP5 Plant leaves Powder/liquid 197.4 

6 Al-0.1%Au Au1114 Al-metal Foil  4.58 

Hai mẫu chuẩn sinh học NIST-1566b (Oyster Tissue), và NIST-1570a (Spinach 

Leaves). Những mẫu chuẩn này có nguồn gốc từ IAEA (International Atomic 

Energy Agency) và NIST (National Institute of Standards and Technology). Tất cả 

mẫu chuẩn này được sấy tại nhiệt độ 45
0
C trong khoảng 48 giờ theo khuyến cáo của 

nhà sản xuất để loại bỏ độ ẩm trong mẫu. Cân mỗi mẫu có khối lượng ~200mg và 

được đóng gói vào hai lọ nhựa vial polyethylene siêu tinh khiết có tác dụng hạn chế 

hoạt độ phóng xạ tạo thành và bảo vệ mẫu Hình[2.2].Mỗi một lọ chứa một mẫu 

chuẩn tham khảo sau đó được hàn kín nắp lọ cẩn thận bằng nhiệt để tránh việc bung 

nắp gây nhiễm bẩn hệ trong suốt quá trình kích hoạt.  
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Hình 2.2: Hình dạng và kích thước container mang mẫu 

Một lọ Blank rỗng không chứa mẫu được đem kích hoạt sau đó đo để tìm ra 

phổ phông của hệ tại thời điểm phân tích. Một bước chuẩn bị cần thiết trước khi đo 

là sử dụng hệ PTS để đẩy một lọ Blank khác chạy nhiều vòng trong hệ để làm sạch 

đường ống dẫn bằng nhôm dẫn vào vị trí chiếu cũng như bảo đảm hệ vận hành trơn 

chu.  

II.3. Chi u và đo mẫu lặp vòng 

Mẫu được kích hoạt tại vị trí chiếu mẫu ở kênh 13-2 hoặc cột nhiệt (TC) như 

Hình 2.3  sử dụng hệ chuyển mẫu khí nén  kênh 13-2/TC. Thông lượng neutron 

nhiệt tại vị trí chiếu mẫu kênh 13-2 khoảng 4.1 x 10
16

 m
-2

.s
-1

 và ở Cột nhiệt khoảng 

1,2 × 10
15

 m
-2

.s
-1

 khi lò phản ứng hoạt động ổn định ở công suất 500 kW. 

Bảng 2.4: Thông số phổ neutron tại vị trí chiếu mẫu ở kênh 13-2/TC 

Các thông Số ph  Kênh 13-2 Cột nhiệt 

 1610th  

mm-2.s-1 

4.10.1 0.120.03 

 1610fast  

m-2.s-1 

7.71.0 (9.00.1) .10
-4

 

  -0.0690.002 -0.140.015 

f  10.72.4 1974 

Tn(K) 3125 2973 
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Hình 2.3: Vị trí kênh chiếu 13-2/TC trong LPU 

Để chuẩn hóa kênh chiếu trong k0 –IAEA cần xác định các thông số đặc 

trưng của phổ neutron như thông lượng neutron nhiệt ( th ), tỉ số thông lượng 

neutron nhiệt và trên nhiệt (f), hệ số alpha (α), thông lượng neutron nhanh ( f ), 

nhiệt độ neutron (Tn). Trong khóa luận này sử dụng các kết quả đã thực hiện từ lần 

chạy lò ngày 8/2016. Kết quả sau đó được khai báo làm thông số trong “Permanent 

Database” để lưu trữ, quản lý theo thời gian của kênh chiếu 13-2 hoặc cột nhiệt  

Sau đó mẫu được đo bằng Detector HPGe, model: GMX-4076 có hiệu suất 

danh định là 40%, độ phân giải 2,0 keV tại đỉnh 1332 keV của 
60

Co và 0,76 keV tại 

đỉnh năng lượng 5,9 keV của nguồn 
55

Fe, với bộ tiền khuếch đại được thiết kế cho 

việc đo ở tốc độ đếm cao, biến đổi nhanh và cùng với khối điện tử xử lý tín hiệu kỹ 

thuật số (DSPEC Pro). Đầu dò được đặt trong buồng chì có bề dày 5cm có lớp nhôm 

lót để hạn chế phông từ môi trường xung quanh.  Mặt trong lớp chì có lót thêm lớp 

Cu và Plastic bề dày 2mm nhằm hạn chế tia X phát ra từ chì do tương tác với tia 

gamma. Bên trong buồng chì có một vị trí đặt mẫu đo từ hệ PTS và trục di chuyển 

để có thể dịch chuyển vị trí cần đo theo khoảng cách. Khoảng cách từ mẫu đo tới 

đầu dò có thể từ 3-20cm.  
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Hình 2.4: Hệ phổ kế sử dụng đầu dò HPGe 4076PL tại LPUDL 

Trong phương pháp k-zero thì việc xác định đường cong hiệu suất ghi tuyệt 

đối của detector là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả phân tích. Hiệu 

suất ghi của detector phụ thuộc vào một số yếu tố như : 

- Kích thước và hình học của nguồn phát bức xạ; 

- Cách bố trí hình học đo theo khoảng cách; 

- Môi trường không khí như độ ẩm ảnh hưởng tới độ nhạy đầu dò;  

Trong chương trình k0-IAEA, file “Permanent_data.k0i” đã được tạo bởi 

người quản trị (Administrator) đã chứa các khai báo thông số hình học về detector, 

thông số phổ neutron, lọ chứa mẫu do vậy người dùng chỉ cần “copy” file này chèn 

vào đường dẫn “C:\k0-IAEA” cho mục đích sử dụng mà không cần thiết lập lại. 

Khai báo kích thước hình học detector GMX-4076 bao gồm loại detector, kích 

thước tinh thể, kích thước vùng hoạt, kích thước vỏ bọc, vật liệu làm cửa sổ. Việc 

chuyển đổi đường cong chuẩn hiệu suất của detector từ hình học này sang hình học 

khác được phát triển dựa trên tính toán mô phỏng Monte-Carlo có ưu điểm linh 

hoạt. Tính linh hoạt ở chỗ chương trình sử dụng phương pháp góc khối để tính toán 

hiệu suất ghi thay đổi theo khoảng cách đo từ nguồn tới đầu dò. Trong khóa luận 

này, sử dụng kết quả hệ số của đường cong hiệu suất HPGe GMX-4076 tại khoảng 

cách 100mm có các thông số như Bảng 2.5 và đường cong hiệu suất được xử lí 

bằng phần mềm k0-IAEAtại Hình[2.5]. Trong đó phương trình đường cong hiệu 

suất HPGe GMX-4076 theo khoảng cách theo phương trình: 

 



n

j

j

j EEa
1

0/loglog  với 0E = 1 keV 
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Bảng 2.5: Kết quả các hệ số trong phương trình đường cong hiệu suất 

Khoảng 

cách từ 

mẫu đ n 

đầu dò 

Các tham số trong phƣơng trình đƣờng cong hi u suất 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 

100 mm -0.4667004 -6.310369 -0.4491649 6.157839 -0.5074363 -0.406711 

 

 

Hình 2.5: Kết quả đường cong hiệu suất bằng phần mềm k0-IAEA 

 

II.3.1. Khởi động nguồn cấp đi n, cấp khí nén, h  PTS và chƣơng trình máy 

tính 

Đầu tiên để vận hành và điều khiển hệ PTS cho CNAA chứa các thiết bị như 

bình bơm cấp khí, ba cabin chứa khí nén, hệ điều khiển PLC, máy tính người phân 

tích cần thực hiện các bước làm việc khởi động hệ thống như sau: 

Bước 1: Khởi động nguồn cấp điện, cấp khí nén cho các cabin từ máy nén 

khí. Các thông số làm việc của thiết bị trên được thiết lập sẵn. 

Bước 2: Khởi động chương trình điều khiển NASC (Neutron Activation 

Sample Changer) như Hình 2.6, thiết lập đường dẫn lưu phổ đo từ detector; chọn 

các chế độ: Thời gian chiếu, đo, nạp mẫu tự động;   
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Bước 3: Khởi động chương trình CNAA Hình 2.7, thiết lập tên cổng kết giữa 

PLC và máy tính; chọn chế độ lặp tự động; chọn số vòng lặp 

Bước 4: Đặt mẫu bằng tay vào hệ thống thông qua khối nạp mẫu tự động. 

Bước 5: Bấm nút “Start” trên phần mềm NASC để bắt đầu thực nghiệm và 

theo dõi  hệ làm việc. 

 

Hình 2.6: Giao diện của phần mềm NASC 
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Hình 2.7: Giao diện chính của phần mềm CNAA 

 

Hình 2.8: Bảng thông số thời gian điều khiển qua các trạm trong hệ PTS 

 Các thông số thời gian đặc trưng cho hệ PTS giữa các trạm chuyển mẫu có 

trong phần mềm NASC được mô tả trong Hình 2.8. 
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II.3.2. Thi t lập các thông số th c nghi m tại LPUDL  

Các lá dò vàng, mẫu chuẩn và container không chứa mẫu có điều kiện thực 

nghiệm tại kênh 13-2 được trình bày như Bảng 2.6. Ba lá dò vàng được chiếu lần 

lượt với mục đích theo dõi sự thay đổi thông lượng neutron theo thời gian trong suốt 

quá trình chiếu để hạn chế sự ảnh hưởng của thời gian chết lên detector khi hoạt độ 

của mẫu quá cao lúc đo và không quá xa detecto. Thời gian chiếu-đo (10s, 20s) để 

tối ưu cho các nguyên tố đồng vị có thời gian bán rã ngắn khi trong mẫu có lẫn 

matrix của các đồng vị sống dài, hạn chế nền Compton cũng như không làm hoạt độ 

của mẫu quá cao gây nên thời gian chết lớn cho hệ đo. Thời gian rã và thời gian đợi 

là (3s,10s) đặc trưng của hệ thống. Số vòng lặp được chọn để theo dõi sự thay đổi 

giới hạn đo.  

Bảng 2.6: Điều kiện thực nghiệm tại kênh 13-2 LPU đối với các mẫu chuẩn, lá dò 

và container rỗng 

STT Kí hiệu 

mẫu 

Số lần 

lặp n 

Thời gian 

chiếu ti 

(s) 

Thời 

gian rã 

td  

Thời gian 

đo tc (s)
 

Thời 

gian đợi 

tw (s) 

Khoảng 

cách đo 

(mm) 

1 Au1113 1 60 1 ngày 900 10 100 

2 BLK-2 1 10 3s 20 10 100 

3 OT22 5 10 3s 20 10 100 

4 Au1119 1 60 1 ngày 900 10 100 

5 SP5 5 10 3s 20 10 100 

6 Au1114 1 60 1 ngày 900 10 100 

Sau khi đo, phổ từ lá dò Au được đọc bằng phần mềm k0-IAEAvới mục đích 

tính thông lượng neutron nhiệt, chuẩn năng lượng, độ rộng đỉnh (FHWM) và phổ 

phông được đưa vào để hiệu chỉnh phông. Đối với các phổ riêng rẽ của mẫu chuẩn sẽ 

được tích lũy thành phổ tích lũy nhờ chương trình tích lũy phổ 

“Import_spectrum_tst” của M.Blaauw. Phổ tích lũy sau đó được đọc bằng phần mềm 

k0-IAEAđể phân tích tính diện tích đỉnh, hàm lượng, giới hạn đo, độ chính xác.  

Qui trình được thực hiện tương tự cho mẫu chiếu tại kênh cột nhiệt sử dụng 

hệ PTS để chuyển kênh chiếu mẫu. Bảng 2.7 mô tả chuẩn bị mẫu và lá dò cho phân 

tích tại kênh cột nhiệt.  
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Bảng 2.7: Chuẩn bị mẫu và lá dò cho phân tích tại kênh cột nhiệt 

Stt Tên mẫu/lá 

dò 

Kí hiệu mẫu Matrix mẫu Hình học mẫu Khối lượng 

mẫu (mg) 

1 Al-0.1%Au Au1102 Al-metal Foil 5.510 

2 None BLK-1 None None 4000 

3 Soil 2711a MO195 Plant leaves Powder/liquid 100.880 

4 NIST1570a SP4 Al-metal Foil 204.200 

5 NIST1566b OT21 Plant leaves Powder/liquid 198.800 

6 Al-0.1%Au Au1100 Al-metal Foil  7.200 

  

Bảng 2.8: Điều kiện thực nghiệm tại kênh cột nhiệt LPU đối với các mẫu chuẩn, lá 

dò và container rỗng 

 

STT 

Kí hiệu 

mẫu 

Số lần 

lặp n 

Thời gian 

chiếu ti 

(s) 

Thời 

gian rã 

td  

Thời gian 

đo tc (s)
 

Thời 

gian đợi 

tw (s) 

Khoảng 

cách đo 

(mm) 

1 Al-0.1%Au 1 120 ~1 ngày 1800 10 100 

2 None 1 30 3s 30 10 100 

3 Soil 2711a 3 30 3s 30 10 100 

4 NIST1570a 3 30 3s 30 10 100 

5 NIST1566b 3 30 3s 30 10 100 

6 Al-0.1%Au 1 120 ~1 ngày 1800 10 100 

 

II.4. Xử lí ph  tích lũy bằng và ti u chuẩn đánh giá k t quả phân tích. 

Phổ ghi nhận từ phần mềm ghi phổ Gamma Vision có đuôi dạng “.spc” riêng 

lẻ cho mỗi vòng lặp, vì vậy sử dụng chương trình tích lũy phổ có tên 

“Import_spectrum_tst.exe” để thực hiện bước cộng phổ, đã được trình bày cụ thể tại 

bước 2 mục II.7. 

Tính toán giới hạn đo (Limit Of Detection LOD) được định nghĩa là mức độ 

tín hiệu nhỏ nhất mà hệ đo có thể đo được LOD theo Hou [4] tính bằng : 
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B
countsBLOD                                     (2.1) 

Trong đó S/m là tỉ số diện tích đỉnh và khối lượng của nguyên tố quan tâm 

trong mẫu và B là diện tích đỉnh của phông lên nguyên tố quan tâm. Giới hạn đo 

của các nguyên tố quan tâm thường cao trong các mẫu có matrix phức tạp như mẫu 

sinh học, mẫu địa chất với sự xuất hiện của hàm lượng cao các nguyên tố như Cl, 

Al, Br, Ca, Na. 

Độ lặp lại phân tích tích lũy (the cumulative analytical precision) trong kỹ 

thuật CNAA được tính theo Hou[4] như sau : 

      
cs

cBcs

n
D

DD 2
      (2.2) 

Trong đó sDc là (cumulative detector response) số đếm tích lũy của nguyên tố quan 

tâm và BDc là số đếm tích lũy của phông lên nguyên tố quan tâm. 

Hệ số U-score [11] được sử dụng để đánh giá kết quả phân tích.  

                                           
CertAna

CertAna XX
scoreU

22  




                     (2.3)
 

Nếu: 96.1score-U  - Kết quả thử nghiệm thỏa mãn yêu cầu. 

1,96< score-U <3,15  - Chấp nhận kết quả thử nghiệm nhưng cần phải 

kiểm tra lại quy trình. 

score-U 3,15        - Kết quả thử nghiệm không thỏa mãn yêu cầu.  

Kết quả phân tích thỏa mãn yêu cầu phân tích hoặc được chấp nhận khi 

score-U < 1,96. 

II.5. Qui trình áp dụng phần mềm k0-IAEAcho CNAA  

Qui trình để phân tích hàm lượng các nguyên tố được trình bày tóm tắt sau 

đây giúp cho người mới trong việc tự đào tạo nghiên cứu về k0-IAEAcho CNAA. 

Bước 1: Tạo file input bằng chương trình MS EXCEL và “Save As” file dưới 

dạng “Tab Delimited” đuôi “txt” như Bảng 1.5 đối với thực nghiệm tại kênh 13-2 

và Bảng 2.9 đối với thực nghiệm tại cột nhiệt. 
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Bước 2: Tạo phổ tích lũy. Sử dụng chương trình “Import_spectrum_tst” của 

tác giả Blaauw M cho việc tích lũy phổ. Từ cửa số window của máy tính chọn “Alt 

+X” chọn “Command promt” để mở cửa sổ làm việc. Từ cửa sổ “command 

window” nhập đường dẫn trong máy tính của người dùng trong đó: “D:\ cd tichluy” 

là “change direction” chuyển hướng tới thư mục “tichluy”,là thư mục phải chứa tập 

tin “Import_spectrum_tst” và các file phổ. Sau đó thực hiện cú pháp “ 

import_spectrum_tst.exe 0 n1_OT22-100mm.SPC n2_OT22-100mm.SPC n3_OT22-

100mm.SPC n4_OT22-100mm.SPC n5_OT22-100mm.SPC n12345_OT22-

100mm.k0s” vào đường dẫn “D:\tichluy>” như Hình 2.9. 

File phổ tích lũy cho năm vòng lặp được đặt tên “n12345_OT22-100mm” 

được đặt tên cho mẫu OT22 tại khoảng cách 100mm và tích lũy từ các phổ của năm 

vòng lặp riêng lẻ. Làm tương tự cho các mẫu khác nếu có. Ngoài ra, tích lũy cho 

phổ n12, n123,n1234 để có được phổ tích lũy lần hai, ba, bốn cho mục đích so sánh 

giá trị thay đổi giữa các vòng lặp.  

 

Hình 2.9: Cú pháp sử dụng chương trình “Import_spectrum_tst” 
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Bảng 2.9: File Excel chứa thông tin điều kiện thực nghiệm dùng tại kênh cột nhiệt 
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Bước 3: Khởi tạo dự án mới. Từ phần mềm k0-IAEAchọn “File\news” để 

tạo một dự án làm việc mới. Đặt tất cả file phổ đo được từ lá dò, phông, mẫu chuẩn 

và file input đuôi dạng “Tab delimited” vào folder dự án làm việc mới khởi tạo. Từ 

giao diện phần mềm k0-IAEAchọn “Edit\Read series data from tab-separated text 

file” và chọn file input đuôi “txt” trong thư mục dự án mới. Một cửa sổ hiện ra yêu 

cầu chon phổ gamma cho file input như Hình 2.10 đối với lá dò Au1113 và chọn 

“next sample” để chọn mẫu tiếp theo.  

 

Hình 2.10: Cửa sổ nhập phổ gamma cho lá dò vàng Au1113 

Mẫu OT22 và SP5 với năm vòng lặp do vậy chương trình k0-IAEAsẽ yêu 

cầu chọn phổ năm. Tập tin “n12345_OT22-100mm.k0s” được chương trình yêu cầu 

nhập năm lần cho mẫu OT22 như Hình[2.11]. Sau đó “next sample” và thực hiện 

nhập phổ cho các mẫu còn lại.  
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Hình 2.11: Cửa sổ yêu cầu nhập phổ gamma cho mẫu OT22 

Bước 4: Khắc phục lỗi khai báo mẫu nếu có. Sau khi kết thúc nhập phổ cho 

lá dò, phông và mẫu chuẩn ở Bước 3 cần thực hiện bước kiểm tra để chương trình 

vận hành đúng. Thông thường lỗi xuất hiện trong quá trình khai báo mẫu như điều 

kiện chiếu, đo., trong “Edit\Series Database” . Ngoài ra như đã đề cập ở chương 

trước, chương trình k0-IAEAsử dụng phương pháp Zero-deadtime do vậy cần sửa 

thời gian chết bằng 0 thay thời gian chết thực của phổ như Hình 2.12 

Bước 5: Chuẩn hiệu suất cho detector. Đã được đề cập tại chương II. Chọn 

“Detector\ Efficient curves\import efficiencies from file” để import file chuẩn hiệu 

suất vào phần mềm cho quá trình sử dụng. 

Bước 6: Phân tích phổ. Tại phổ lá dò thứ nhất chọn “Spectrum 

Analysis\Perform searh peak\Calibration\ fit calibration peak\Energy calibration\ 

Save current energy calibration\FWHM calibration” để thực hiện tìm đỉnh tự đông, 

chuẩn năng lượng và chuẩn độ rộng đỉnh tự động. Sử dụng kết quả này áp dụng cho 

các mẫu còn lại. Sau đó chọn “Analyze all peaks \write peak areas to file” để tính 
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diện tích đỉnh và lưu kết quả diện tích đỉnh theo năng lượng vào folder dự án với tên 

file “Au1113-100mm/k0p”. Tương tự, phân tích tiếp cho mẫu phông để hiệu chỉnh 

sự đóng góp của mẫu phông. 

Lưu các kết quả vào Detector chọn “ Detector\Energy calibration\store 

current calibration” để lưu đường chuẩn năng lượng; “Detector\shape calibration\ 

store current calibration” để lưu đường chuẩn độ rộng đỉnh và “Detector 

background spectra\ store background spectrum” để lưu phông.  

Bước 7: Biên dịch phổ. Biên dịch phổ lá dò vàng thứ nhất để xác định thông 

lượng neutron nhiệt. Chọn “Edit\Interpret selected sample” để biên dịch phổ lá dò vàng.  

Để xem kết quả biên dịch chọn “View\numerical results”. Kết quả trình bày 

có định dạng như Hình2.13 

Bước 8: Biên dịch phổ của mẫu chuẩn. Bước này thực hiện để xác định hàm 

lượng, giới hạn đo, độ lặp lại của mẫu phân tích. Chọn “View/select spectrum of 

interest” cho từng phổ cho đến hết như Hình 2.14 

Sau đó, Chọn “Spectrum analysis\perform peak search\analyze all peaks 

write peak area to file” để thực hiện tìm đỉnh gamma trong phổ chọn và tính diện 

tích đỉnh tự động sau khi đã có kết quả từ việc chuẩn năng lượng, FHWM ở bước 6. 

Tiếp theo thực hiện bản đồ thông lượng đê sử dụng kết quả tính thông lượng từ 

bước 7 và biên dịch phổ, chọn “Edit\Map fluxes\ Interpret selected Sample”.  
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Hình 2.12: Cửa sổ Edit cho chế độ đo mẫu và sửa Deadtime bằng 0 cho kỹ thuật CNAA 
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Hình 2.13: Xem kết quả thông số phổ neutron sau khi biên dịch lá dò vàng 

 

 

Hình 2.14: Hộp thoại lựa chọn phổ cần xử lí 
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Phần III. K t quả nghi n c u và thảo luận 

 

III.1. K t quả xử lí ph  bằng k0-IAEA 

III.1.1. Kết quả chuẩn năng lượng và độ phân giải 

Khi biên dịch phổ lá ba dò Au1113, Au1119 và Au1114 Tại kênh 13-2/TC ta 

thấy có sự thăng giáng nhẹ của thông lượng phổ neutron nhiệt và neutron nhanh, 

các tham số khác không đổi. Phổ của Au1113 được dùng để chuẩn năng lượng và 

chuẩn độ rộng đỉnh do trong phổ Au1113, ngoài có đỉnh 411.8 keV thì còn có các 

đỉnh khác được đo thấy như 511 keV do hiện tượng tạo cặp, đỉnh 1294 keV của 

41
Ar xuất hiện khi vận hành LPU. Kết quả đường chuẩn năng lượng bằng phần mềm 

k0-IAEAtại Hình 3.1 

 

Hình 3.1: Kết quả đường chuẩn năng lượng bằng phần mềm k0-IAEA 

Trong vùng năng lượng thấp đường chuẩn năng lượng gần như tuyến tính. 

Trong vùng năng lượng cao thì đường chuẩn không còn tuyến tính mà thay đổi theo 

hàm bậc hai của kênh.  

E=4.922+0.246*Ch-1e-8*Ch
2 
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Các điểm fitted có màu xanh nằm trên đường chuẩn được khớp và trên vùng 

Z-score cho thấy các điểm chuẩn và đường chuẩn năng lượng là tốt và tin cậy.  

 

Hình 3.2: Thông số đường cong chuẩn năng lượng 

 

 

Hình 3.3: Đường cong chuẩn độ rộng đỉnh bằng phần mềm k0-IAEA 
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Hình 3.4: Kết quả tham số đường cong chuẩn độ rộng đỉnh 

Từ Hình 3.4, hàm chuẩn độ rộng đỉnh có dạng FWHM^2=0.81+2.57E-3 

trong đó độ rộng đỉnh được xác định tại đỉnh FWHM(511keV)=2.03 tương đối lớn 

do điều kiện đo bị ảnh hưởng bởi môi trường như độ ẩm cao xung quanh detector.  

III.1.2. Kết quả xử lí phổ diện tích đỉnh 

Phổ gamma tích lũy và phổ gamma cho từng vòng lặp của 
28

Al và 
110

Ag 

trong mẫu OT22-100mm chiếu tại kênh 13-2 theo số liệu $Data và $Zdata trong tập 

tin “n12345_OT22-100mm.k0s” được trình bày tại Hinh 3.5 và 3.6. Nguyên tố Al 

và Ag được lựa chọn để đánh giá do mẫu chuẩn  OT22 chứa hàm lượng Al cao dễ 

phát hiện đỉnh và hàm lượng Ag đủ thấp, thời gian bán rã 
110

Ag ngắn phù  hợp cho 

việc đánh giá phương pháp CNAA.  
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Hình 3.5: Phổ gamma cho Ag-110 (Eᵧ=657.5 keV) tại các vòng lặp từ một tới năm 

và phổ theo $Data, $Zdata có trong tập tin “n12345_OT22-100mm.k0s” 

Qua các kết quả tính toán số đếm tổng của 
110

Ag và 
28

Al cho thấy, $Zdata là số liệu 

được tính theo 
5

1
$ inZdata , là tổng số đếm của các phổ ở các vòng từ một tới 

năm. Số đếm được hiệu chỉnh bằng phương pháp Zero-Deadtime cao hơn số đếm 

tích lũy được hiệu chỉnh bằng phương pháp LTC ($Data).  

 

Hình 3.6: Phổ gamma cho Al-28 (Eᵧ=1778 keV) 

Từ Hình 3.6, phổ tổng của 
110

Ag có vùng đỉnh cao hơn hẳn so với nền phông. 

Số vòng lặp tăng đã cải thiện đồng thời tỉ số đỉnh/tổng và giới hạn đo.  
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III.2. K t quả giới hạn phát hi n và phân tích hàm lƣợng nguy n tố bằng phần 

mềm k0-IAEA cho CNAA  

III.2.1. K t quả giới hạn phát hi n 

 

Hình 3.7: Giới hạn đo cua Ag theo vòng lặp cho mẫu NIST-1566b tại kênh 13-2 

Từ Hình 3.7, đối với nguyên tố Ag với điều kiện chiếu, rã, đo là (10s, 3s, 20s) 

tại kênh 13-2 khoảng cách đo 10cm cho thấy LOD được cải thiện đáng kể qua các 

vòng lặp, giảm mạnh ở vòng bốn giảm khoảng năm lần so với vòng lặp thứ nhất, 

tuy nhiên giảm chậm ở vòng năm do vậy không nên tiếp tục thực hiện thêm các 

vòng lặp khác vì hoạt độ Ag đã gần đạt giá trị bão hòa. 

Ta thấy trong mẫu sinh học khi có hàm lượng các nguyên tố khác cao như Al 

(197 ppm), Cl (5140 ppm) thì LOD của Ag theo INAA nằm trong khoảng 0.25-0.3 

ppm và giảm gần mười lần  (0.025-0.05 ppm) đối với vòng lặp thứ năm theo CNAA.  

Bảng 3.1: Độ lặp lại phân tích tích lũy của Ag cho mẫu NIST 1566b theo vòng lặp. 

n Diện tích đỉnh S Diện tích phông B Độ lặp lại phân tích tích lũy (%) 

1 437 668 10% 

2 860 1197 7% 

3 1192 2387 6% 

4 1639 3581 6% 

5 2404 4351 4% 
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 Độ lặp lại phân tích tích lũy của Ag cho mẫu NIST 1566b cho kết quả tốt vì đều 

nhỏ hơn 10% tại Bảng 3.1 . Kết quả được tính từ công thức 2.2, với diện tích đỉnh 

và phông tích lũy lấy từ ROI phổ tích lũy trong phần mềm GammaVision.  

 

Hình 3.8: Giới hạn đo của Se theo vòng lặp trong mẫu NIST-1566b tại kênh 13-2 

Hình 3.8 thể hiện LOD của Se theo vòng lặp. LOD của Se nằm trong khoảng 0.3-

0.35 ppm đối với INAA và giảm khoảng năm lần tại vòng lặp thứ năm từ 0.05-

0.07ppm. Như vậy, LOD của Se đã được cải thiện dần với năm vòng lặp. Do các 

vòng lặp cuối, LOD giảm chậm dần để đạt đến trạng thái bão hòa, việc tăng thêm 

các vòng lặp sau không cải thiện và hiệu quả về mặt thời gian  nữa. 

Bảng 3.2: So sánh LOD của các nguyên tố  

trong mẫu chuẩn NIST-1566b ở kênh TC và 13/2 

Nguy n tố kênh n=1 n=2 n=3 

Se 
TC 1.4 0.92 0.52 

13/2 0.31 0.17 0.15 

Ag 
TC 2.4 1.51 0.61 

13/2 0.27 0.12 0.11 

V 
TC 2.67 1.37 0.63 

13/2 1.083 0.415 0.29 

Mn 
TC 31.1 17.8 5.9 

13/2 11 3.9 2.7 



49 

LOD của các nguyên tố trong mẫu NIST-1566b có sự khác biệt khi so sánh 

tại Bảng 3.2. LOD của các nguyên tố khi phân tích tại kênh 13-2 giảm từ hai đến 

năm lần so với tại kênh cột nhiệt. Như vậy, với ưu điểm là nguồn thông lượng 

neutron cao thì kênh 13-2 cho khả năng phát hiện các nguyên tố vết mà tại đó cột 

nhiệt không phân tích được.  

III.2.2. Kết quả hàm lượng phân tích 

Các nguyên tố trong hai mẫu chuẩn sinh học NIST-1566b (Oyster Tissue) và 

NIST-1570a được xác định hàm lượng dựa vào hệ kích hoạt lặp vòng sử dụng phần 

mềm k0-IAEA tại kênh chiếu 13-2 sử dụng thông số phổ neutron, hiệu suất ghi ở mục 

II.3. Kết quả phân tích hàm lượng được trình bày trong Bảng 3.3 và được so sánh với 

giá trị hàm lượng chuẩn tham khảo.  

Bảng 3.3: Kết quả phân tích mẫu chuẩn NIST1566b tại kênh 13-2 

Nguyên 

tố 

Giá trị 

chuẩn 

Giá trị hàm lƣợng theo lặp vòng phân tích bằng phần mềm k0-IAEA 

Concentration±precision 

N=1  N=2  N=3  N=4  N=5 

Se 2.06±0.15 1.323±0.158 1.490±0.148 1.379±0.110 1.425±0.098 1.330±0.08 

LOD 

(Se) 
 0.31 0.17 0.15 0.11 0.071 

Ag 0.666±0.009 0.676±0.176 0.644±0.187 0.770±0.139 0.673±0.162 0.629±0.149 

LOD 

(Ag) 
 0.27 0.12 0.11 0.067 0.058 

Cl 5140±100 5595±403 5691±319 5796±261 6939±215 5809±186 

LOD 

(Cl) 
 800 260 200 59 39 

V 0.577±0.023 - - 0.427±0.320 0.431±0.060 0.427±0.09 

LOD 

(V) 
 1.083 0.415 0.29 0.11 0.086 

Mn 18.5±0.2 23.4±8.9 23.31±2.8 19.59±5.1 20.4±1.7 21.76±1.6 

LOD 

(Mn) 
 11 3.9 2.7 1.4 1.1 
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Al 197.2±6 314.8±14.8 309.7±9.0 345.6±10.0 320.0±297.6 122.1±2E8% 

LOD 

(Al) 

 6.9 2.7 1.9 0.64 0.54 

 

Do kỹ thuật CNAA áp dụng tốt cho các nguyên tố đồng vị có thời gian bán 

rã ngắn như V, Se, Ag, Hf, Dy với thời gian chiếu ngắn do vậy kết quả hàm lượng 

trình bày cho các nguyên tố đồng vị sống trung bình và dài khác như Al, Mn, Cl chỉ 

mang tính chất tham khảo. 

Từ Bảng 3.3 ta thấy, đối với nguyên tố V thì hàm lượng không thể được xác 

định bằng INAA vì LOD khá cao so với giá trị chứng nhận. Từ vòng lặp ba trở đi 

thì mới xác định được đồng thời LOD cũng giảm.  

Nhìn chung độ lệch chuẩn theo kết quả phân tích giảm theo số vòng lặp 

ngoại trừ Al. Do trong quá trình chuyển mẫu ảnh hưởng bởi sự nhiễm bẩn của 

đường ống nhôm dẫn vào vị trí chiếu. 

 

Hình 3.9: Tỉ số hàm lượng giá trị phân tích so với giá trị chứng nhận của Ag trong 

mẫu NIST 1566b theo số vòng lặp. 
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Hình 3.9 trình bày tỉ số hàm lượng Ag phân tích so với hàm lượng chuẩn 

theo số vòng lặp với các giá trị U-score. Nhìn chung, tỉ số phần trăm độ lệch giữa 

GTPT/GTCN là nhỏ hơn 9% và 16% đối với vòng lặp thứ ba, các giá trị U-score 

của các vòng lặp đều nhỏ hơn hai, do đó kết quả phân tích nằm trong vùng chấp 

nhận được.  

Bảng 3.4: Kết quả phân tích mẫu chuẩn NIST 1570a tại kênh 13-2 

Nguyên 

tố 
Giá trị chuẩn 

Giá trị hàm lƣợng lặp vòng phân tích 

bằng phần mềm k0-IAEA 

Concentration±precision 

N=1 N=2 N=3 N=4 N=5 

Se 0.1152±0.00215 - - - - - 

 LOD (Se) 0.369 0.247 0.1636 0.1528 0.1234 

Ag - - - - - - 

LOD (Ag) 0.292 0.18 0.103 0.085 0.0724 

V 0.568±0.0085 - - ? ? 0.469±0.21 

LOD (V) 1.22 0.5968 0.334 0.238 0.170 

Al 310±7.5 383.6±16.1 446.9±12.9 406.8±11.4 434.5±11.7 432.1±10.4 

 7.5 3.8 1.8 1.2 1 

 

Kết quả phân tích hàm lượng mẫu chuẩn NIST 1570a tại kênh 13-2 được 

trình bày ở Bảng 3.4. Hàm lượng Al cho kết quả cao hơn 20-30% của mẫu chuẩn. 

Trong mẫu chuẩn này, hàm lượng Se khá thấp (0.1152 ppm) trong khi đó, hàm 

lượng Al khá cao (310ppm) do đó nền matrix mà Al và các nguyên tố khác gây ra là 

cao so với giới hạn phát hiện của Se.  Do vậy, đối với các trường hợp hàm lượng 

của các nguyên tố rất thấp không phát hiện được ở các vòng lặp ban đầu thì có thể 

tăng thêm vòng lặp hoặc làm giảm hàm lượng của nền matrix bằng phương pháp 

tách hóa trước [6]. 

Tại vòng lặp thứ năm, hàm lượng nguyên tố V được tìm thấy mà các vòng 

lặp trước đó không đo được. Đây là ưu điểm chính của kỹ thuật CNAA khi cho giới 

hạn đo giảm dần theo số vòng lặp với các điều kiện thực nghiệm nhằm tối ưu cho 
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các nhóm nguyên tố quan tâm. Tuy nhiên, tại vòng lặp thứ ba và thứ tư mặc dù giới 

hạn đo thấp hơn hàm lượng chuẩn tuy nhiên không phân tích được. 

Ngoài ra, tuy trong mẫu chuẩn không có Ag nhưng vẫn có kết quả LOD, kết 

quả LOD đối với các nguyên tố không phát hiện được thường dựa vào phông được 

ước lượng bằng như công thức (2.1) với )(3 countsBLOD  . Giá trị này là số đếm 

do vậy thay vào phương trình tính hàm lượng (1.15) để xuy ra LOD theo ppm.  

Bảng 3.5: Kết quả phân tích mẫu chuẩn NIST 2711a (MO195) tại kênh cột nhiệt 

Nguy n tố Giá trị chuẩn 

Giá trị hàm lƣợng lặp vòng theo k0-IAEA 

Concentration±precision 

N=1 N=2 N=3 

Se 
1.52±0.07 - - - 

LOD (Se) 10.95 7.14 5.72 

V 
81.6±1.5 91.9±21.2 78.1±14.1 71.9±7.2 

LOD (V) 23.6 9.1 8 

Dy 
5.6±1.4 4.2±1.0 3.0±2.1 4.7±1.4 

LOD (Dy) 2.7 1.4 1 

Hf 
7.3±1.8 10.7±10.5 7.4±1.6 6.7±1.2 

LOD (Hf) 1.6 1.1 0.79 

Al 
65300±457 51060±1021 49330±937 47420±948 

LOD (Al) 120 60 35 

 

Bảng 3.5 trình bày kết quả phân tích mẫu NIST 2711a tại kênh cột nhiệt. Tại 

kênh cột nhiệt thông lượng neutron thấp hơn nhiều so với kênh 13-2, do vậy khả 

năng phân tích hàm lượng các nguyên tố thấp là rất hạn chế ví dụ Se không được 

phân tích thấy. Đối với Al, do hàm lượng cao nên có thể áp dụng INAA cũng có thể 

xác định được do đó việc lặp vòng không có ý nghĩa với Al. Nói chung, đối với 

những nguyên tố có thể xác định tốt bằng INAA thì việc lặp vòng là không cần 

thiết. Đối với nguyên tố Hf, tại vòng thứ nhất sai số cao (99%) do diện tích đỉnh 

thấp dẫn tới sai số diện tích đỉnh lớn dẫn tới sai số hàm lượng cao. Từ vòng hai, ba, 
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sai số giảm do diện tích đỉnh tăng. Nhìn chung độ lệch chuẩn vẫn giảm theo số vòng 

lặp ngoại trừ Dy. 

Bảng 3.6: Kết quả phân tích mẫu chuẩn NIST 1570a tại cột nhiệt 

Nguy n tố Giá trị chuẩn 

Giá trị hàm lƣợng lặp vòng phân tích bằng  

k0-IAEA 

Concentration±precision 

N=1 N=2 N=3 

Se 
0.1152±0.00215 - - - 

LOD (Se) 3.736 2.03 1.46 

Ag 
- - - - 

LOD (Ag) 6.399 3.06 2.11 

V 
0.568±0.0085 - - - 

LOD (V) 6.681 2.537 1.449 

Al 310.0±7.5 372.2±25.3 370.9±17.1 270.1±15.9 

 55 20 11 

 

Kết quả Bảng 3.6 chỉ ra kênh cột nhiệt không thật sự tối ưu khi phân tích các 

nguyên tố có hàm lượng thấp. Trong đó cả V và Se không cho kết quả với ba vòng 

lặp đầu tiên.  

Bảng 3.7: Kết quả phân tích mẫu chuẩn NIST-1566b tại cột nhiệt 

Nguy n tố Giá trị chuẩn 

Giá trị hàm lƣợng lặp vòng phân tích bằng 

k0-IAEA 

Concentration±precision 

N=1 N=2 N=3 

Se 

 

2.06±0.15 1.57±1.26 2.38±0.74 1.79±0.55 

LOD (Se) 1.4 0.92 0.52 

Ag 

 

0.666±0.009 - - 0.81±0.19 

LOD (Ag) 2.4 1.51 0.610 

V 

 

0.577±0.023 - - - 

LOD (V) 2.67 1.37 0.63 
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Mn 

 

18.5±0.2 - - 28±4.5 

LOD (Mn) 31.1 17.8 5.9 

Al 197.2±6 251±14.1 308±77.0 259±9.3 

 LOD (Al) 22 10 4.6 

 

Bảng 3.7 trình bày hàm lượng phân tích  mẫu chuẩn NIST-1566b. Kết qủa 

cho thấy, V không phân tích được do điều kiện thực nghiệm không đáp ứng được 

giới hạn phát hiện với số vòng lặp ngắn (ba vòng). Đối với Ag và Mn, hàm lượng 

được tìm thấy ở vòng lặp thứ ba. Kết quả phân tích hàm  lượng Se tại kênh cột nhiệt 

cho kết quả gần đúng với mẫu chuẩn hơn so với  kênh 13/2 vì  tại kênh cột nhiệt 

thông lượng neutron là thuần nhiệt với hệ số f  lớn hơn 20 lần so với kênh 13-2, thời 

gian chiếu là 30s trong khi đó T1/2 của Se là 17.4s phù hợp cho tính chất hạt nhân 

của Se. Ngoài ra, đường chuẩn năng lượng, FHWM, hiệu suất cũng có thể ảnh 

hưởng tới kết quả phân tích vì dẫn tới sai số tính diện tích đỉnh. Vì vậy kết quả dẫn 

tới sai lệch về giá trị phân tích còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cần thêm thời gian 

để nghiên cứu, giải quyết. 
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KẾT LUẬN 

  

Khóa luận đã giải quyết được các mục tiêu đặt ra ban đầu với các kết quả 

chính như sau: 

Đã xây dựng được phương trình tính toán hàm lượng cho phân tích kích hoạt 

neutron lặp vòng và phương trình tính hàm lượng dựa theo phương pháp chuẩn hóa 

k-zero cho phân tích kích hoạt neutron lặp vòng. Bên cạnh đó, đã tìm hiểu phương 

pháp hiệu chỉnh thời gian chết bằng Zero-Deadtime và cách đọc số liệu Zero-

Deadtime và Deadtime từ hệ phổ kế xử lí tín hiệu kỹ thuật số (DSPEC-Pro). Tạo 

được phổ tích lũy từ phổ của các vòng lặp riêng lẻ bằng chương trình 

“Import_spectrum_tst.exe” của tác giả M. Blaauw, sử dụng thành thạo chương trình 

k0-IAEAcho CNAA.  

Sau đó áp dụng phần mềm k0-IAEA sau khi nâng cấp cho kỹ thuật CNAA để 

xác định hàm lượng các nguyên tố thông qua các đồng vị sống ngắn trong mẫu 

chuẩn sinh học sử dụng hệ kích hoạt lặp vòng.  

Phần mềm k0-IAEA cho CNAA đã được nghiên cứu áp dụng để xác định 

hàm lượng nguyên tố thông qua đồng vị có thời gian bán rã ngắn trong các mẫu 

chuẩn NIST-1566b và NIST 1570a tại kênh 13-2 với năm vòng lặp và mẫu chuẩn 

NIST 2711a, NIST 1566b và NIST 1570a tại kênh cột nhiệt cho ba vòng lặp. Giới 

hạn đo của nguyên tố Ag và Se theo số vòng lặp đều giảm nhưng giảm mạnh ở vòng 

lặp thứ ba và giảm chậm tại các vòng lặp tiếp theo.  

Sau khi so sánh giới hạn đo của các nguyên tố giữa thực nghiệm tại kênh cột 

nhiệt và kênh 13-2 thì kênh 13-2 với chùm neutron thông lượng cao cho kết quả 

giới hạn phát hiện thấp hơn từ hai đến năm lần tại các vòng lặp tương ứng. Hàm 

lượng nguyên tố Ag trong mẫu NIST-1566b tại kênh 13-2 cho kết quả phù hợp so 

với hàm lượng mẫu chuẩn.  

Ngoài ra, khóa luận cũng là tài liệu hữu ích cho đào tạo sinh viên về áp dụng 

phần mềm k0-IAEA cho CNAA  
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